
Ankieta dla przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Gminy Pilchowice 
 

1. Nazwa firmy: 

2. Adres:  

3. Rodzaj działalności 

 Produkcyjna,    
 Usługowa, 

    Branża: …………………………………………… 
 
4. Obiekty usługowe i biurowe 

4.1. Powierzchnia użytkowa: 

4.2. Zużycie energii elektrycznej za 2013 r.: 

4.3. Typ kotłowni: 

4.4. Rodzaj i ilość kotłów: 

4.5. Moc zainstalowana kotłowni: ..................... kW 

4.6. Ocieplenie ścian* 

 Tak, 
 Nie. 

4.7. Ocieplenie dachu/stropodachu* 

 Tak, 
 Nie. 
 

4.8. Okna* 

 PCV, 
 Drewniane, 
 Inne (jakie:.......................................) 

4.9. Stan okien* 

 Dobry, 
 Dostateczny, 
 Zły. 

 
5. Budynki produkcyjne 

5.1. Powierzchnia użytkowa: 

5.2. Zużycie energii elektrycznej za 2013 r.: 

5.3. Typ kotłowni: 

5.4. Rodzaj i ilość kotłów: 

5.5. Moc zainstalowana kotłowni: ..................... kW 

5.6. Ocieplenie ścian* 

 Tak, 
 Nie. 

5.7. Ocieplenie dachu/stropodachu* 

 Tak, 
 Nie. 
 

5.8. Okna* 

 PCV, 
 Drewniane, 
 Inne (jakie:.......................................) 

5.9. Stan okien* 

 Dobry, 
 Dostateczny, 
 Zły. 

 
6. Źródło ciepła/roczne zużycie za 2013 r. 

 węgiel (ilość) ...............t, 
 gaz ................. m3, 
 olej opałowy ...................... l 
 drewno ................... kg 
 energia elektryczna ..................MWh (zużycie energii elektrycznej na ogrzewanie budynku) 
 inne (jakie) ........................................ 



7. Czy wykorzystywane są odnawialne źródła energii? * 

 Tak,    Nie. 
 
Jeśli tak, jakie .................................................................... 
 
8. Przeprowadzone w ostatnich latach prace termomodernizacyjne (np. docieplanie budynku, 
wymiana okien, wymiana kotłów) - proszę podać zakres prac, lata realizacji, poniesione 
koszty i źródła finansowania. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a wymianą źródła ciepła na nowe, ekologiczne? * 

 Tak, w przypadku, gdy otrzymam dofinansowanie, 
 Tak, także w przypadku nie otrzymania dofinansowania, 
 Nie. 

 
10. Planowane inwestycje termomodernizacyjne (np. docieplanie budynku, wymiana okien, 
wymiana kotłów) - proszę podać zakres prac, lata realizacji, planowane koszty i źródła 
finansowania. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji 
gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pilchowice  
i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski  
z analizy zebranych informacji. 

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

________________________ 
 wstawić X we właściwym miejscu 


